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Slovo starosty... 
Vážení občané, 
 
   Stalo se již u nás tradicí, že ke konci roku vydá obecní úřad krátké a 
malé počtení – tzv.Nesovický zpravodaj. Toto malé vydání má nejen za 
úkol předat informace o dění v obci všem občanům, ale je a určitě bude 
otevřeno všem složkám či drobným přispěvatelům, kteří svým 
příspěvkem mohou obohatit každé naše vydání Nesovického 
zpravodaje a chtějí upozornit na druhé ať už v dobrém či negativním 
směru. Snažíme se oslovit všechny občany a složky, aby se 
prostřednictvím svého příspěvku či krátké zprávy prezentovali v tištěné 
podobě. Samozřejmě tuto možnost nabízíme opět všem na našich 
internetových stránkách, aby občané mohli být informováni z více 
zdrojů. Věříme, že tuto možnost postupně využije co nejširší okruh 
našich občanů tak, aby později nevznikaly situace, kdy nám občan 
řekne „já jsem to nevěděl, já o tom slyším poprvé“. Již nyní existuje 
mnoho informačních kanálů, jak přijít k těm informacím, které občana 
Nesovic zajímají. Letos se nám sešlo již více příspěvků, ale co mne 
osobně mrzí, je to, že se někteří stálí přispěvatelé letos odmítli v našem 
zpravodaji prezentovat.  
   Po našem dvouletém působení se zdá, že se v obci nic neděje. Musím 
ale těmto spekulacím předejít a občany ujistit, že toto období bylo 
zaměřeno na přípravné fáze a koncipování projektů, které jsme si jako 
zastupitelé na celé čtyřleté období vytyčili. Co se nám již podařilo: Je to 
především projekt oddílné kanalizace, kdy po dlouhých  a složitých 
jednáních je projekt v poslední fázi povolení a již máme získanou 
dotaci na tuto stavbu ve výši 120 mil.Kč. Stavba bude pravděpodobně 
rozdělena do 2 etap. K jejímu zdárnému průběhu bude třeba od všech 
občanů maximální vstřícnosti a obětavosti. Další akcí, která se nám 
zatím daří dotáhnout do konce, je křižovatka silnic E/50 a II/429, na 
které je již vydáno územní rozhodnutí, ale vyhráno ještě není. Má to 
ještě spoustu háčků a otazníků, ale věříme, že akci dotáhneme do 
zdárného konce. S tímto úzce souvisí i další záměr, na kterém usilovně 
pracujeme, a to výstavba RD v lokalitě Žleby. Dle našeho záměru zde  
mělo být původně 14 RD, ale zatím bude povoleno pouze 7 RD. Po 
určité úpravě zde bude skutečně možnost výstavby dalších 7 RD a i tato 
akce bude do konce našeho volebního období rozjeta. Dalším 
projektem, který nám již leží na „stole“ je výstavba multifunkčního 
hřiště za kabinami na hřišti, které by mělo sestávat z hřiště na tenis, 
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volejbal, atd… s umělým povrchem a malé fotbalové hřiště s umělou 
trávou min. 3 generace. Na tuto akci je podán projekt z evropských 
fondů a čekáme, jak dopadneme. Další akcí, která je již v „běhu“, je 
výstavba rybníka o rozloze cca 1,3 ha, který by měl být vybudován 
vedle cesty směrem na Nevojice. Zde se dolaďují poslední připomínky 
a stanoviska a opět budeme žádat o peníze z evropských fondů. Musím 
samozřejmě vzpomenout přestupní uzel IDS, který je rovněž hrazen 
z peněž EU. Při této příležitosti se nám podařilo přesvědčit investora o 
opravě dolní cesty u nádraží. Věříme, že tato část obce bude patřit 
k tomu lepšímu, co v Nesovicích bude ke zhlédnutí. Obec zde 
v předstihu položila oddílnou kanalizaci, která bude stát cca 1.150 
tis.Kč.  Současně usilujeme o položení nového asfaltového koberce 
v uličce v Letošově, na cestě ke hřišti a parkoviště před OÚ. K akcím 
většího rozsahu ještě patří přeložení biokoridoru v „Hliníku“, na kterém 
rovněž usilovně pracujeme. Zde má vyrůst několik rodinných domků a 
obec ve spolupráci se soukromým investorem zajišťuje potřebnou 
součinnost. Pokračuje i projekt na infrastruktuře možné výstavby RD v 
lokalitě Letošov.   
   Obec samozřejmě provádí i další různé opravy a údržbu a snaží se ve 
spolupráci s ostatními složkami zvelebovat nejen obecní majetek, ale 
celou obec. Vzpomenout můžeme sečení trávy na mnoha i neobecních 
plochách, udržování cesty kolem obory, výsadbu zeleně, údržbu 
obecního lesa, opravy společné se složkami – hasičská zbrojnice, 
sakrální památky, kabiny hřiště, cesta v Letošově, cesta na Nevojice 
atd.  
   Co se nám nepodařilo, je zahrada a sportoviště ve školce. Je zde už 
zpracován projekt, schválen, tak doufáme, že se nám na jaře podaří část 
zrealizovat a vytvořit důstojné podmínky pro naše nejmenší děti.  
   Obec má zájem spolupracovat se všemi složkami, spolky či stranami 
a jako výraz dobré spolupráce nabízí všem jmenovaným prostory 
zasedací místnosti OÚ ke své schůzové činnosti. 
   V této krátké zprávě se nedá obsáhnout všechno to, co by zde mělo 
zaznít. Ale dost aktivních subjektů má zde své příspěvky uveřejněny a i 
z toho se dá usuzovat, zde se k nim chováme tak, jak bychom jako 
představitelé obce měli. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem 
zastupitelům obce za jejich příkladný přístup a ke snaze řešit všechny 
problémy ke spokojenosti Vás, občanů Nesovic. 
    Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost 
v novém roce přeje                  Vítězslav Reška, starosta obce.               
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Jak se daří malým debrujárům v Nesovicích ? 
 
   V Nesovicích jsou momentálně 2 kluby. Děti z 1.stupně tvoří jeden klub a 
ti starší klub druhý. S mladšími dětmi jsou schůzky vždy velmi zábavné a 
nadneseně řečeno „osvěžující.“ Někdy je toho brebentění a dotazování až 
nad hlavu, ale té „srandy“, co je kolem, to se „dospělák“ vždy pobaví. 
Mimo tradiční pokusy zařazujeme na naše schůzky i hlavolamy, hry, 
rébusy, které zapisujeme do celoroční soutěže pod názvem  
„SUPERMAN“.  
   A jak zvládáme nejrozmanitější pokusy? Zkoušeli jsme například kolik 
unese papír, když se udělají ruličky třeba z A4. Výsledek byl docela 
„hustý“, jak ho děti ohodnotily. Podařilo se nám navršit knihy v počtu 17 
kusů. A že nešlo o žádné „teňoury“!! Jedno odpoledne bylo téma „nej“. 
Nejdelší nastříhaný proužek papíru z A4, nejvyšší pyramida z PET vršků, 
nejvyšší hranice ze sirek na hrdle láhve, nejrychleji zamotaný provázek do 
klubíčka, nejmenší pískající  píšťalka z víčka od zavařeniny… A nesmí také 
samozřejmě chybět pokusy „akční“ jako např. let octové rakety, balón 
poháněný teplým vzduchem, či střelba ze vzduchové pistole.  
   Co už jsme prožili v roce 2008 ? V lednu jsme již tradičně navštívili 
veletrh cestovního ruchu zvaný „GO“, kde mají debrujáři svůj stánek. Naše 
expozice byla vždy plná návštěvníků a o prezentaci naší činnosti nouze 
nebyla. V březnu jsme se netradičně připravili na Velikonoce včetně všech 
pokusů se syrovými a vařenými vajíčky a v dubnu jsme měli na jedné 
schůzce téma již předem dané a to : „Den země“. Odpoledne jsme strávili 
venku i v klubovně. Nejdříve jsme si vyrobili raketku z korku a 
mikroténového sáčku a venku vyzkoušeli, komu dolétne nejdále. Dále jsme 
stavěli domečky z barevných vršků od minerálek a závěrem asi 1,5 m velké 
barevné slunce.  
   Již několikátý rok máme v květnu letecký den. Letos byl pod názvem 
„vlaštovka“. Létalo se daleko i blízko, vysoko i nízko. Ovšem vítězův let 
měřil neuvěřitelných 19m 47 cm. 
   Na přelomu dubna a května jsme se staršími debrujáry vydali na 
poznávací zájezd do Francie, který jsme vyhráli na celorepublikové soutěži 
v Litovli. Navštívili jsme tradiční i netradiční, vědecká i nevědecká 
místa.Vyčerpávající „cestovní deník“ si můžete přečíst na: 
www.debrujar.cz  Nastávající měsíc jsme pro všechny děti připravili dětský 
den. Docela mile jsme byli překvapeni velkou návštěvností, jak z řad dětí, 
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tak z řad dospělých. Pro všechny byly nachystány desítky soutěží, her, 
dovedností, při kterých nám velmi ochotně pomáhaly maminky. I tady 
nesmělo chybět občerstvení a velmi bohatá tombola. O „dobrůtky“ se 
postaral náš milý sponzor pan Krejčí a jeho firma KOKR. Akce byla velmi 
zdařilá, počasí nádherné, a tak se již nyní těšíme na další. V měsíci září 
jsme putovali po regionu Buchlovicko a navštívili tato místa: baziliku a 
lapidárium Velehrad, archeoskanzen v Modré, muzeum Tupeské keramiky 
v Tupesích, výstavu pohádkových bytostí a záchrannou stanici v 
Buchlovicích na zámku. Slunečné počasí jsme měli „objednané“, autobus 
nás vždy bezpečně přivezl až na určené místo a v tuto chvíli už máme 
v hlavě další oslavu „Narozenin žabáka Beppo“. Říjen byl opět v duchu 
příprav na celoroční soutěž, která se letos konala v Uherském Brodě. Z 52 
klubů celé ČR se nám podařilo obsadit 8.místo. Koncem listopadu se 
chystáme s mladšími dětmi do Brna na vánoční dílny, kde pro ně budou 
připraveny nejrůznější vánoční techniky. A to nejlepší na závěr. Obecní 
úřad Nesovice nám nabídl nově adaptovanou klubovnu u zdravotního 
střediska. Proto jsem ihned podala projekt na vybavení klubovny na Jmk – 
odbor školství. A nyní je už vše ve stádiu dokončovacích prací a spolu se 
staršími debrujáry postupně skládáme jednotlivé komponenty, ze kterých se 
nám „rýsují“ krásné skříňky, poličky, stolky a židle. Doufáme, že se nám 
vše podaří dotáhnout do zdárného konce a bude se nám s dětmi 
v „staronové“ klubovně dobře „koumat“, hrát si, vyrábět, či si jen povídat.     
   Ať se i vám, milí občané, v nastávajícím roce 2009 daří ve zdraví a 
pohodě.  
                                              Lenka Rešková, vedoucí KMD Nesovice   
Pravidelné schůzky : středa 15.45 – 16.45 hod. mladší děti, starší individ. – 
dle domluvy        
fota z akcí na: http://kmdnesovice.rajce.idnes.cz/ 
 

Tělovýchova a sport 
 

   Za oddíl kopané 
  
   V právě probíhající sezoně 2008/2009 kdy je odehrána její podzimní 
část,si naše mužstva zatím vedou takto.“A“mužstvo přezimuje v tabulce 
okresního přeboru na předposledním třináctém místě což je bezpochyby 
velké zklamání. Po šestém kole byl od mužstva odvolán trenér p. Koval, 
který byl nahrazen dvojicí Julius Šarközy a František Pouč. Pan Pouč se 
k trénování „A“mužstva vrátil po dlouhých letech. Doufáme, že se hráči 
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pod jejich vedením budou v hojném počtu zúčastňovat zimní přípravy, což 
by se mělo pozitivně promítnout v jarní části soutěže. 
„B“mužstvo je v tabulce IV. třídy sk.B na druhém místě. I když  by 
umístění mohlo být ještě o příčku lepší, jsme s výsledky a postavením 
v tabulce spíše spokojeni. 
„Dorost“ je ve své skupině okresní soutěže na třetím místě a i zde panuje  
spokojenost. 
 

 
   V zimní přestávce proběhne tradiční příprava, která jistě přispěje 
k lepšímu hernímu projevu mužstev.  
   Poděkování patří panu Josefovi Budíkovi, kterému se podařilo sehnat 
dotace na opravu kabin. Z části těchto dotací a za spolupráce OÚ se za 
kabiny už nemusíme stydět. Dokončila se přípojka vody, byly opraveny  
sprchy, záchody  a vymalovány všechny prostory. 
Z venkovních prostor se dokončilo zábradlí kolem celé hrací plochy. 
  Z akcí které bude oddíl kopané pořádat bychom chtěli připomenout 
tradiční „sportovní ples“,který se uskuteční 16. Ledna 2009, a tímto vás 
všechny srdečně zveme. 
   Na závěr ještě jednou dík, jak p.Josefovi Budíkovi, tak i obci  a vlastně 
všem věrným fanouškům, kteří nás v průběhu podzimní části soutěže přišli 
povzbudit. 
 
                                                                                 Marian Maruška 
 
   Volejbal mezinárodně 
 
   To, že i v Nesovicích se dá hrát  volejbal na mezinárodní úrovni, dokazuje 
letošní zájezd na Slovensko. S myšlenkou uskutečnit takovou akci přišel 
Emanuel Ryšan, nesovický rodák a m.j. volejbalový rozhodčí, který pobývá 
v Liptovském Hrádku. 
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   Ve dnech 9. až 11.května smíšené družstvo seniorů Nesovic odjelo na 
třídenní zájezd. Cílem bylo nejen poznat krásy Liptova a jeho okolí, ale 
také sehrát  přátelské  utkání s celkem seniorů Liptovského Hrádku.  
   Po příjezdu jsme byli přivítáni primátorem města Mgr.Branislavom 
Trégerom, PhD  na společném   večírku. 
   Na druhý den byl naplánován výlet do Nízkých Tater, ale vzhledem k v té 
době ještě velké  sněhové  pokrývce na hřebenech bylo  rozhodnuto o  
změně - výletě na Štrbské pleso a odtud na Popradské pleso se zastávkou ve 
skanzenu ve vsi Pribilina. Večer pak byl sehrán přátelský zápas, ve kterém 
naše družstvo porazilo Liptovany 5:1.  
 

 
 

   Třetí den na zpáteční cestě jsme nedaleko Ružomberka navštívili horskou 
vesničku Vlkolinec, zapsanou jako architektonickou památku na seznamu 
UNESCO. 
   V polovině září pak družstvo Liptovského Hrádku přijelo do Nesovic. 
Zde navštívili bojiště u Slavkova, Mohylu míru  a farmu Bolka Polívky 
v Olšanech. 
   Bohužel  ani zde nebyl slovenský tým úspěšný a odvezl si porážku, ale to 
není podstatné. Podstatnější je, že kromě sportovních zážitků  jsme získali 
nové přátele a všichni, kteří se akce zúčastnili, si přejí  její opakování. 
 
                                                                                         Petr Homola 
 
   Ostatní činnost TJ Sokol 
 
   V rámci kulturního dění v obci uspořádal oddíl kopané v lednu Sportovní 
ples a dvě taneční zábavy v areálu u KD. 
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   Výbor oddílu kopané již tradičně organizoval sběr železného šrotu. Plní 
tím důležitý úkol v ekologii obce a zároveň tím posiluje finanční možnosti 
ve svém oddílu. Děkujeme občanům za jejich přízeň v této oblasti. 
   Závěrem mi dovolte, abych vyslovil upřímné poděkování všem trenérům, 
cvičitelům, vedoucím a ostatním funkcionářům naší TJ za dobrovolné 
obětování svého volného času při výkonu svých funkcí.Dále zastupitelstvu 
naší obce za finanční a materiální pomoc naší jednotě při organizování 
tělovýchovy v obci. 
   Příští rok bude pro naši jednotu rokem jubilejním. 12.září 2009 uplyne 
plných 90 let od jejího založení. 
   Na úplný závěr přeji všem našim členům, příznivcům, sponzorům a 
spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a do roku 2009 hodně 
úspěchů, pohody, zdaru a hlavně zdraví. 
 
 
                                                              Josef Budík – předseda TJ Sokol 
                                                                                    
 

Škola žije 
 

   V letošním školním roce navštěvuje ZŠ Nesovice 90 žáků. Škola má 5 
tříd a jedno oddělení školní družiny. Součástí školy je i mateřská škola, se 
sídlem v Letošově. Ve škole pracuje 16 zaměstnanců (9 učitelů, 1 
vychovatelka, 2 školnice, 3 kuchařky a 1 administrativní pracovnice). Školu 
navštěvují žáci z Nesovic, Milonic, Uhřic, Nemotic a Snovídek. 
V 1. a 2. ročníku probíhá výuka podle ŠVP „Učíme se pro život“, ve 3. – 5. 
ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola. 
   V letošním roce jsou pro žáky otevřeny tyto zájmové kroužky: atletika, 
anglická konverzace, angličtina hrou, stolní tenis, šachy, výtvarný kroužek.       
   Každou středu působí na škole pobočka Základní umělecké školy 
z Bučovic. Vyučuje se zde hra na dechové nástroje, klavír a klávesy. 
Třídní učitelé: 1. třída: Mgr. Daniela Zezulová 
  2. třída: Mgr. Andrea Kupková 
  3. třída: Mgr. Radomír Vrbacký 
  4. třída: Mgr. Jana Kachlíková 
  5. třída: Mgr. Anna Klimešová 
Školní družina:  Lenka Blechová 
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   Naše škola nabízí budoucím prvňáčkům vzdělávací program 
„Edukativně stimulační skupiny“. Co se skrývá pod tímto zvláštním 
názvem? Hravou formou připravit děti na důležitý krok v jejich životě – 
vstup do 1. třídy. 
   Obsahem setkání je rozvíjení  schopností dětí, dovedností a funkcí 
důležitých pro zvládnutí školní výuky (rozvoj jemné motoriky, 
grafomotoriky, řeči, myšlení,orientace v prostoru, času, sluchové a zrakové 
vnímání, správné držení tužky, uvolňování ruky apod.) 
Budoucí školáci se tak seznamují s novým prostředím,  učitelkou 1. třídy a  
zkouší si nové způsoby práce. 
 
   Třídíme odpady 
  
   Od loňského roku učíme žáky třídit odpady. Loni jsme po exkurzi ve  
firmě Kovosteel ve Starém Městě u Uherského Hradiště začali třídit papír a 
plasty. V letošním roce se škola zapojila do projektu a soutěže 
Recyklohraní a navíc jsme začali třídit i vybité baterie. V průběhu roku 
obdržíme  ještě box na sběr drobných elektrospotřebičů (telefony, MP3, 
kalkulačky …). 
   Také širší veřejnost nám může v této naší snaze pomoci. Pokud přinesete 
ke hlavnímu vchodu školy použité baterie a drobná elektrozařízení, zapojíte 
se i vy. Za získané body můžeme pořídit různé učební pomůcky a hry pro 
volný čas. 
 
   V zdravém těle zdravý duch 
 
   Tímto heslem se řídíme také na naší škole. K rozvoji  tělesné výchovy 
nám výborně slouží tělocvična. V hodinách tělesné výchovy rozvíjíme u 
žáků především radost z pohybu, tělesné výchovy a zdravou soutěživost.  
   Již několik let se s výbornými výsledky zúčastňujeme  různých 
sportovních soutěží. Tradičně se nám dobře daří na soutěžích atletických. 
Letos dokonce naše štafeta ve složení Denisa Bodečková, Tereza 
Polachová, Radim Přikryl a Ondřej Maruška, na soutěži Kinderiáda ve 
Zlíně vybojovala vítězství. Další první místo získala Tereza Polachová 
v běhu na 60m a Vítězslav Sobol druhé místo ve skoku z místa. A v 
atletickém trojboji ve Vyškově naše děvčata  Denisa Bodečková, Tereza 
Polachová, Natálie Rivolová a Alena Dítětová, obsadila výborné druhé 
místo. 
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   Bohužel se nám poslední dobou nedaří v kopané a nemůžeme se 
probojovat přes okrskové kolo soutěže McDonaldś Cupu. Radost nám 
udělali  chlapci i děvčata 4. –5. tříd ve vybíjené, když dokázali postoupit 
přes okrskové kolo do okresního kola. Děvčatům se  v okresním kole moc 
nedařilo z důvodu velké nemocnosti. Chlapci předvedli fantastický výkon a 
domů si přivezli stříbrné medaile. K hlavním oporám družstva patřil Ondřej 
Kadluba a Radim Přikryl. 
   Všem dětem touto cestou děkujeme za reprezentaci naší školy a obce. 
Je třeba si uvědomit, že tyto výkony jsou opravdu obdivuhodné.Vždyť naši 
žáci soutěží nejen s velkými, ale někdy i sportovními školami. A my 
trénujeme na chodníku před školou či na vyasfaltovaném plácku, kde jsou 
díry  zasypané štěrkem. 
 
   Atletický kroužek 
 
   Letos v říjnu vznikl na naší škole atletický kroužek. Cílem tohoto kroužku 
je u dětí  rozvíjet pohybovou aktivitu, vytrvalost a lásku ke královně sportů. 
   Na trénincích nacvičujeme nejen běhy, skoky a hody, ale také zkoušíme 
posilovat, hrajeme různé míčové hry a hry na rozvoj obratnosti a 
vytrvalosti. 
   Zúčastnili jsme se už dvou běžeckých závodů. Běhu 28. října 
v Bučovicích. Byly to naše první závody a nejlépe si vedla Tereza 
Polachová,  která vybojovala  v běhu na 400 metrů třetí místo. Druhý závod 
byl Mikulášský běh ve Vyškově. Tady si nejlépe vedl Petr Přikryl,  který 
byl ve své kategorii přípravek třetí. Za zmínku stojí také výkon Michala 
Kellnera, na kterého zbyla bramborová medaile v silně obsazené kategorii 
nejmladších  žáků. 
   Chceme také poděkovat všem rodičům, kteří nám nezištně pomáhají při 
dopravě na závody svými auty. 
   A hlavně děkujeme dětem a přejeme jim, ať si atletiku oblíbí a mají radost 
z pohybu. 
 
   Z činnosti výtvarného kroužku 
 
   Výtvarný kroužek, působící při ZŠ Nesovice, se svojí činností snaží o 
rozvoj dětské fantazie i  kreativity a umožňuje dětem uplatnit a prezentovat 
své dovednosti široké veřejnosti prostřednictvím každoročně pořádaných 
akcí. z těch nejoblíbenějších stojí za připomenutí - Vánoční 
výstava,Velikonoční rozjímání s vítáním jara a Dýňobraní, které jsou 
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mnohými návštěvníky vnímány jako tradiční akce spojené s příchodem či 
odchodem určitého ročního období.   
   O tom, že se práce našich dětí líbí, svědčí i pozvánky a účasti na 
výstavách konaných v okolních vesnicích a městech (zámek Slavkov u 
Brna, ART Mlýn Bohuslavice u Kyjova), které tak pomáhají zviditelnit 
nejen místní ZŠ, ale také obec, které patří poděkování za  podporu.  
   S nadcházející dobou vánočních svátků jsme pro naše příznivce připravili 
Vánoční výstavu, jejíž slavností atmosféra bude dokreslena místem 
konáním na zámku v Nesovicích.  Jeho majiteli, panu Tomáši Novotnému, 
patří upřímné poděkování za jeho vstřícnost a ochotu. 
 

 
 
      Závěrem bychom také rádi poděkovali dětem, za jejich aktivitu a snahu. 
Rodičům a všem našim příznivcům za podílení se na přípravě akcí i za  
finanční příspěvky, které nám velmi pomáhají v další činnosti výtvarného 
kroužku.  
   Doufáme, že tato výborná spolupráce bude i nadále pokračovat a těšíme 
se na setkání s vámi dne 18.12. 2008 na zámku v Nesovicích.  
   Přejeme všem občanům, žákům a dětem pohodové prožití vánočních 
svátků, mnoho, zdraví a optimismu v novém roce 2009. 
                                     
                                                                        Zaměstnanci ZŠ        
                                                                               
   Zábavné poznávací hry v MŠ 
 
   Otázka:Jak předškolní dítě nejlépe naučíte něco nového? 
Odpověď:Když do projektu zapojíte osobně i jeho. 
Tak u nás proběhl například“Jablíčkový týden“,nebo týden“Tančí celá 
školka-aneb STAR DANCE“. 
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   Jablíčkový týden 
 
   Děti dostaly domácí úkol-přinést pět jablíček.Úkol splnily a mohlo se 
začít pracovat. Na každý den bylo přesně naplánováno,co se s dětmi bude 
dělat jablíčkovo-mrkvový, salát, sušení, křížalek, jablkový mošt, závin, 
kompot, vaření čaje z usušených slupek. Při všech těchto“kulinářských 
specialitách“ byly děti aktivně zapojeny. 
Jablka umývaly, krájely, strouhaly, míchaly, skládaly na plech, válely těsto, 
plnily, cukrovaly, nosily do trouby a nejraději ochutnávaly. 
U těchto činností se seznámily s novými pojmy,dřívější si upevnily.A co 
hlavní bylo? Práce je bavila a zajímala. 
   V neposlední řadě patří dík provozním zaměstnancům,kteří nám vyšli ve 
všem vstříc. 
   Tančí celá školka-aneb Star dance. 
   Inspirovala nás televizní soutěž.Proč bychom nemohli něco podobného 
uspořádat v mateřské škole - řekl si personál. A přípravy mohly začít. 
Oznámení rodičům na nástěnku,domluvit s nimi oblečení pro děti, 
vymýšlení disciplin/mimochodem jich bylo deset/, vybrat hudbu, s čím, s 
kým a jak budou tančit, udělat stupínky vítězů, diplomy, zajistit občerstvení 
a sladkou odměnu, vyzdobit třídu.Sestavit porotu a komentátory a ti si 
museli také obstarat oblečení, aby do projektu zapadli. 
   V den taneční soutěže se upravil taneční parket,děti se posadily kolem něj 
a  za doprovodu hudby komentátoři představili porotu.A pak začaly taneční 
kreace a bodové ohodnocení dětí.Jelikož ze začátku byl u některých 
ostych,musel nastoupit na taneční parket celý dospělý personál a ukázat své 
pohybové nadání,aby se děti studu zbavily.Vyhodnocení soutěže proběhlo 
po obědě a za účasti některých rodičů. 
   A tak děti okusily prkna, která znamenají svět.  
                                                                            Jarmila Zapletalová 
 
   

Socha Panny Marie mezi Nesovicemi a Milonicemi 
 
   Každý z nás jistě zná  zátiší se skupinkou lip, které obklopují sochu Panny 
Marie mezi Nesovicemi a Milonicemi. Socha sice stojí na dohled Milonic, 
přesto až sem (a ještě kousek dál) sahá katastr obce Nesovice v jejímž 
vlastnictví se socha nachází.  Někteří tudy projíždějí denně, jiní jen občas, 
většinou jsme však soustředěni na jízdu v poměrně nepřehledné zatáčce. A 
tak jen pokud jdeme pěšky, máme možnost si toto zákoutí 
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prohlédnout.V posledních letech byl však tento pohled dost smutný. Zub 
času udělal své a na celé památce to bylo dost citelně znát:  sochu hyzdila 
oprýskaná malba a zrezivělé kované zábradlí,  podstavec i se sochou byl 
navíc povážlivě vychýlený ze své osy... A tak alespoň pravidelně 
obměňované čerstvé květiny byly výrazem zájmu a péče o toto pěkné 
místo. 
   V letošním roce došlo k celkové rekonstrukci této památky. Koncem 
srpna byl celý objekt rozebrán a jeho jednotlivé části odvezeny do Nesovic. 
Mezitím se na původním místě  vybetonoval důkladný základ, na který byla 
již zrestaurovaná  socha znovu postavena na počátku října. Mnozí jistě 
zaregistrovali proměnu, kterou celý objekt prodělal. A možná se také 
vynořily otázky: „To už je hotový? Už se to nebude natírat? Dyť to už néni 
ono…“ . Doufejme, že „to“ ještě není hotové. K opravdovému zakončení 
díla chybí jistě úprava okolí sochy a snad i opětovné osazení kovového 
zábradlí, které přece jen dodávalo celému objektu určitou dávku 
výjimečnosti a starobylosti.  
   K „barevnému řešení“ sochy lze snad jen dodat, že současná povrchová 
úprava celého objektu dává po mnoha letech možnost vyniknout kráse 
přírodního materiálu, z kterého je socha vytesána. Navíc po odstranění 
barvy a tmelů vynikají víc i ty detaily, které byly dřív zcela překryté či 
nečitelné. A konečně je třeba si uvědomit, že kdysi tak oblíbené barevné 
nátěry soch  velmi přispívají k jejich zkáze. Sochy přestanou „dýchat“, 
povětrnostní vlivy  - mráz, horko, déšť – vykonají své a socha se začne 
drolit a rozpadat. Tím více pískovec, z kterého je většina soch v našem kraji 
vytesána. Nehledě k tomu, že ve většině případů „vylepšování“ soch 
barevnými nátěry znamená vlastně  jejich umělecké znehodnocení. 
   Jako každá památka má svou historii, má ji i tato socha. Díky několika 
šťastným okolnostem víme o její historii prakticky všechno. Základní 
informaci podává pěkně čitelný  vytesaný nápis přímo na jejím podstavci: 
„Nákladem manželů Františka a Antonie Králíkových z Nesovic. L.P. 
1884“. Mnozí z nás byli zřejmě podiveni nad tím, kde se tam ten nápis vzal, 
dřív tam přece nebyl. Popravdě řečeno on tam byl, byl však umístěn na 
opačné straně podstavce směrem k potoku. Při opětovném sestavování 
sochy v letošním roce se však zadní strana podstavce otočila k silnici a 
nápis se tak „zviditelnil“. 
   Naprosto unikátní svědectví o historii sochy podává listina z roku 1898, 
která byla nalezena spolu s jinými vzácnými dokumenty v báni věže 
milonického kostela při jeho opravě v rove 1998. Listina obsahuje zajímavé 
informace týkající se především milonického farního kostela, nicméně celý 
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odstavec věnovaný roku 1884 vypovídá o okolnostech pořízení sochy 
Panny Marie. Nechme tedy promluvit sám dokument: „…Roku 1884. 
Koupena byla kamenná socha Panny Marie Lourdské, která je u silnice 
mezi Milonicemi a Nesovicemi. Vytesal ji Antonín Bec v Kroměříži za 480 
zl. Na to dal dp. farář Leopold Derka 200 zl., manželé František a Antonie 
Králíkovi z Nesovic 200 zl. a Cecilie Nezvalová z Milonic 80 zl. Zábradlí 
z kutého železa za 130 zl. darovala také Cecilie Nezvalová.“. Pro vytvoření 
určité finanční představy lze uvést, že kolem roku 1890 se platilo za 100 kg 
pšenice 10 zlatých, 100 kg brambor stálo 2 zlaté a za 1 kg hovězího masa se 
platilo asi půl zlatky. 
   Alespoň krátce by bylo vhodné ještě připomenout či objasnit, co vlastně 
socha zobrazuje. Jedná se o zpodobení Panny Marie podle zjevení 
z poutního místa poblíž francouzského města Lurdy. Splývavý plášť, 
dvojitá stuha od pasu dolů, sepjaté ruce s růžencem – to jsou typické znaky 
zřejmě nejznámějšího vyobrazení Panny Marie. Podobné sochy Panny 
Marie Lurdské můžeme najít  na mnoha místech naší země, především na 
venkově nebo v přírodě.   
   Restaurování sochy se shodou okolností uskutečnilo v roce 150. výročí 
lurdského zjevení. Roku 1858 jej v jeskyni poblíž města několikrát zažila 
chudá dívka Bernadetta Soubirousová. Zjevení bylo později uznáno 
katolickou církví za pravé. Lurdská jeskyně s pramenem vody je dodnes 
světoznámým poutním místem, které je proslulé zejména mnohými 
lékařsky nevysvětlitelnými tělesnými uzdraveními. 
   A na  závěr několik zajímavostí: Naprosto stejná socha (evidentně ze 
stejné dílny) stojí před kostelem v nedalekých Chvalkovicích. Nízký 
kamenný válcový sloupek u silnice po pravé straně sochy je starý silniční 
patník. Je daleko starší než samotná socha a sám o sobě je pěknou a 
zajímavou technickou památkou. 
                                                                                                                                          
                                                                              Roman Hofr,  Nesovice 
 
 

Mysliveckého sdružení „Pláňava“ Nesovice v r. 2008 
 
 
   V zimních měsících se naše činnost zaměřuje zejména na přikrmování a 
kontrolu  zvěře.  Naši členové se schází pravidelně každou neděli 
dopoledne a zabezpečují krmivo ve všech mysliveckých zařízeních.  
   Během roku jsme odlovili podle plánu 15 ks srnčího a  20 ks bažantích 
kohoutů, ze zvěře škodné 5 ks lišek a 4 ks divočáků. Zajíce nelovíme 
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v důsledku nízkých stavů již několik let. Naše zákony  nám neumožňují 
lovit dravce ( káně, jestřáb ), což je podle nás chyba. Jednak se přemnožují, 
ale hlavně způsobují velké škody  na drobné zvěři ( bažant, zajíc, poštovní 
holubi ). Jestřáb nebo káně dovedou ulovit i dospělého zajíce. 
   V poslední době se na území naší obci objevují v blízkosti lidí lišky, které 
nejsou plaché a lze se k nim přiblížit až na 3 m. Máme podezření, že jsou 
nakaženy vzteklinou. Všichni víte, že tato nemoc je velmi nebezpečná a 
dotykem přenosná i na člověka. Proto upozorňujeme občany a hlavně děti, 
aby se těchto šelem nedotýkali a pokud se někde objeví , aby to neprodleně 
nahlásili některému z myslivců, případně na obecním úřadě. 
   Naši členové po celý rok udržují a opravují myslivecká zařízení – 
krmelce, posedy, ve spolupráci s obecním úřadem jsme vysadili několik 
desítek stromů v různých lokalitách. Také jsme provedli některé opravy  na 
naší chatě – nová podlaha, výměna dveří, vymalování aj. 
   Členská základna našeho sdružení má v současnosti 21 členů, v letošním 
roce jsme přijali 2 nové členy a jednoho adepta. 
   V průběhu roku jsme uspořádali dvě střelecké soutěže  - „Velikonoční 
pohár“ a střelby pro naše členy. Těchto akcí se účastní nejen členové 
našeho sdružení, ale i příznivci z řad ostatních občanů. Je to pro ně jistě 
zajímavý zážitek, v příjemném prostředí a s tradičním bohatým 
občerstvením.  
   Vážení občané, přeji vám jménem Mysliveckého sdružení „Pláňava“ 
Nesovice příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a pohody 
v novém roce. 
 
                                                             Luděk Machálek, předseda MS    
 
 

Pozor na podomní prodejce 
 

   Tak jako každý rok, tak i v  roce 2008 řešili policisté mnoho případů, v 
nichž hráli hlavní roli podvodníci. Jejich metody jsou rozmanité a zřejmě 
mají fantazie na rozdávání. A lidé často filutům naletí. 
 Těžko uvěřitelný případ se stal v jedné malé obci na Brněnsku. Starší ženu 
navštívil neznámý pachatel, který jí namluvil, že přišel vyměřit starobní 
důchod podle nové vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí. Metoda 
spočívala v tom, že čím větší je obvod domku, v němž stará žena bydlí, tím 
větší bude penze. 
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   A aby podvodník změřil obvod domu přesně, požádal starou paní, aby 
držela konec nitě. Se špulkou prý obejde domek a podle toho, kolik metrů 
nitě vymotá, takový bude mít důchod. 
   Žena si ani na chvíli nepomyslela, že slušně vypadající muž bude 
prachobyčejný zloděj. Poslušně držela konec nitě a čekala, za jak dlouho 
chlapík rodinný domeček obejde. 
   Pachatel mezitím prozkoumal útroby domu. Sebral jí bezmála sto tisíc 
korun a zmizel. 

                                                                                                ou 
Oznámení OÚ 

 
   Zastupitelstvo obce Nesovice bylo nuceno koncem roku projednat a 
schválit novou Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Důvodem 
bylo již dlouho avizované zvýšení cen ukládky netříděného a nebezpečného 
odpadu na skládku Respono a.s. v Kozlanech a dále zvýšení cen některých 
dalších služeb.  
   Na základě těchto skutečností se od 1.1.2009 zvyšuje poplatek  za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu ze současných 450,-Kč na  500,-Kč na osobu a rok. 
   Ostatní poplatky uvedené ve vyhlášce zůstávají na stejné úrovni. 
 
                   ou 


